
RAADSCOMMISSIE STADSONTWIKKELING EN BEHEER
Locatie: Raadzaal

Datum: woensdag 2 juni 2021 

Tijdstip: 19:30 uur

Voorzitter: de heer B. Niggendijker

Griffier: de heer R. de Jonge

ALGEMEEN

1 Opening en mededelingen

2 Spreekrecht burgers

3 Vaststelling agenda

TER ADVISERING

4 Voorstel tot vaststelling bestemmingsplan"Halter Bellevue en stadspark 2021" ex 
artikel 3.8 Wro
Samenvatting:
Het bestemmingsplan 'Halter Bellevue en stadspark 2021' voorziet in de realisatie van 37 
wooneenheden, winkels, parkeergelegenheid en een park op de voormalige 
schouwburglocatie. Het ontwerp van bestemmingsplan  heeft met ingang van maandag 15 
februari 2021 gedurende 6 weken voor zienswijzen ter inzage gelegen. Er zijn geen 
zienswijzen ontvangen. Het plan is verder ongewijzigd en gereed voor vaststelling door de 
raad. Er is een overeenkomst gesloten tussen de partijen. De kosten van de realisering 
worden gedragen door externe partijen. Hierdoor wordt afgezien van de vaststelling van 
een exploitatieplan. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

5 Voorstel tot vaststellen Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord
Samenvatting:
In het Klimaatakkoord is afgesproken dat 30 energieregio’s in Nederland een Regionale 
Energiestrategie (RES) opstellen. Noord-Holland Noord (NHN) is een van de 30 
energieregio’s. De energieregio’s maken in de RES afspraken om in 2030 samen 35 
terawattuur (TWh) aan grootschalige hernieuwbare elektriciteit op land op te wekken. Ook 
wordt in de Regionale Structuur Warmte (RSW) toegewerkt naar het maken van afspraken 
over de inzet van regionale duurzame warmtebronnen.

De RES 1.0 is een actualisatie, verdieping en concretisering van de concept-RES (april 
2020). De gemeenteraad heeft input gegeven door middel van de wensen en bedenkingen 
naar aanleiding van de concept-RES. Na besluit door de gemeenteraad kan de RES 1.0 
NHN worden aangeboden aan het nationaal Programma RES, het Planbureau voor de 
leefomgeving voor doorrekening en kan aan de stuurgroep RES NHN de opdracht 
gegeven worden om een regionale uitvoeringsprogramma op te stellen. Wijzigingen in het 
RES-document kunnen niet eerder dan in de RES 2.0 worden verwerkt. 

De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

6 Voorstel tot wijziging van Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020
Samenvatting:



2/2

Dankzij de Verordening Subsidie Energievoucher Den Helder 2020 kan Den Helder 
energievouchers ter waarde van € 70,- verstrekken om huiseigenaren te stimuleren tot het 
treffen van (kleine) energiebesparende maatregelen in hun woning en om ze advies te 
geven over energiebesparende maatregelen. Het college van burgemeester en 
wethouders stelt voor deze regeling te verlengen tot 31 december 2021 en aantrekkelijker 
te maken door gebruik te maken van een geïntegreerde webshop voor energiebesparende 
artikelen. De commissie dient de raad te adviseren over het voorstel.

OVERIG

7 Sluiting


